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Skenario 1
• Seorang laki‐laki 70 tahun, pensiunan PNS, datang
dengan keluhan sering mengantuk dan tertidur di saat‐
saat yang tidak wajar. Menurut keluarga pasien, ada
riwayat kepala terantuk dinding kamar mandi 3 bulan
yang lalu, saat itu pasien sempat tidak sadarkan diri,
kemudian dibawa oleh keluarganya ke RS. Di RS pasien
di rawat selama 1 hari, pasien kemudian sadar. Setelah
diobservasi lalu pasien diperbolehkan pulang. Riwayat
trauma lain tidak jelas. Keadaan umum pasien CM
namun apatis, TD: 180/100; N: 80x/menit; RR:
18x/menit; suhu: 36,80C. Pemeriksaan neurologis
didapatkan pupil isokor, terdapat sedikit hemiparesis
ekstremitas kiri.



cont’d

Hasil pemeriksaan lab
• AE: 4,2x106/mcL
• AL: 7x103/mcl
• AT: 162x103/mcl
• Hb: 13 gr%
• Hmt: 46%
• BT: 4 menit
• PTT: 30 dtk
• PT: 13 dtk
• SGOT: 42 U/L
• SGPT: 45U/L
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Skenario 2
• Seorang perempuan 18 tahun datangke UGD RS tipe C diantar

keluarganya dengan keluhan kejang seluruh tubuh. Menurut
keluarganya, pasien kejang yang pertama kali sekitar 3 minggu yang
lalu sebanyak 2 kali, yang pertama selama 5 menit lalu berselang 15
menit kemudian pasien kejang lagi selama lebih dari 10 menit. Setelah
kejadian kejang itu pasien bila berbicara sering terputus‐putus, sering
mengeluh lupa, bila ditanya harus berpikir lama dulu untuk menjawab,
namun kesadaran baik.

• Selain itu, pasien juga mengalami pembesaran kelenjar getah bening di
daerah lehernya sejak 4 bulan yang lalu dan membentuk ulkus. Dari
pemeriksaan biopsy didapatkan gambaran nekrosis kaseosa pada
kelenjar getah beningnya. Pasien memiliki riwayat operasi laparotomi
eksplorasi atas indikasi peritonitis TB 3 bulan yang lalu.

• Saat dilakukan pemeriksaan di UGD, keadaan umum pasien CM; GCS: 4‐
6‐5; TD; 100/70; N:84x/menit; suhu: 36,90. Kemudian dilakukan
pemeriksaan darah lengkap.





Skenario 3
• Seorang laki‐laki 33 tahun datang ke UGD Puskesmas dibawa oleh

polisi karena mengalami kecelakaan lalu l ntas tunggal. Menurut
keterangan polisi, pasien terjatuh dari sepeda motor yang
dinaikinya karena menghin dari kucing. Pasien tidak mengenakan
helm, jatuh lalu kepalanya terantuk trotoar dengan keras.Pasien
tidak sadar lalu dibawake UGD puskesmas terdekat.

• Saat dilakukan pemeriksaan fisik, keadaan pasien tidak sadar, GCS:
2‐4‐2; TD 100/70; N: 72x/menit; RR: 24x/menit; suhu: 36,90C.
Pasien diobservasi di UGD, sekitar 30 menit kemudian pasien sadar,
GCS 4‐6‐5.Oleh dokter pasien di beri obat asam tranexamat dan
paracetamol lalu diperbolehkan pulang.

• Sekitar 2 jam kemudian pasien datang lagi dengan keadaan tidak
sadar dibawa oleh keluarganya. GCS 2‐4‐2, pupil anisokor kiri lebih
besar dari kanan, terdapat hemiparesis kanan. Kemudian oleh
dokter yang sama pasien di rujuk ke RS tipe B yang jaraknya 1 jam
dari puskesmas. Di RS segera dilakukan Head CT‐scan
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